
SPORTSPLAN 
 
 
 
Mål: 
- Vi skal ha et helhetlig og positivt tilbud for alle, uavhengig av den tekniske 

ferdigheter 
- Alle skal føle at de er med og drar lasset 
- Frem til 10 skal det være lik spilletid, alltid! 
- 11-12 år er fortsatt barneidrett og man skal gi så lik kamptid som mulig, men 

man tillates noe differensiering basert på oppmøte og holdninger.  
- Fra 13 år kan lag differensieres. 

o Det forutsettes at man da har tilbud om hospitering og at det alltid er 
tilsvarende kamptilbud for alle.  

§ På denne måten kan spillere flyte mellom nivå basert på 
ferdigheter, holdninger og treningskapasitet. God 
breddesatsning gir at flere får mulighet til å modnes på sitt riktige 
nivå og sikrer også jevn rekrutering av spillere til seniorlagene. 

- Spiller som er tatt ut på kampkort skal spille 
- Alle trenere skal tilbys Trener 1 og Trener 2 kurs fortutsatt at NHF arrangerer 
- Håndballen i Langevåg skal være offensiv. Vi jobber tidlig med å lære å sette 

fart. 
o 10 år 

§ Kunne alle typer kast 
§ Minst to spiller posisjoner 
§ Forstå 6-0 forsvar 

o  11 år 
§ Samme som 10 år 
§ Kantspiller skal være mye involvert og starte tidlig 
§ Forstå 5-1 forsvar 

o 12-13 år: 
§ Samme som < 11 år 
§ Bruker 5-1 forsvar, forstå 3-2-1 forsvar 

o >14 år 
§ Samme som 12-13 år 
§ Mestre 6-0, 5-1 og 3-1-1 forsvar. 

 
o >16 år 

§ Samme som 14-15 år 
§ Mestre 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Teknikkmerke testing 

o < 10 år 
§ Rødt merke 

o > 13 år 
§ Alle skal klare sølv på alle prøver 
§ Minst 20 % klarer gull på 50% av øvelsene 

• Prøve 1: Stussing 
• Prøve 2: Pasning 
• Prøve 3: Forflytning 
• Prøve 4: Kast 
• Prøve 5: Kantskudd 
• Prøve 6: Balltempo 
• Prøve 7: Ballbehandling 

 


